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4. Numer sprawy
(Wypełnia Urząd)

5. Pieczęć wpływu dokumentu

2. Identyfikator podatkowy NIP
3. Numer REGON

WNIOSEK
O NAJEM LOKALU SOCJALNEGO WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740)

A. MIEJSCE SKŁADANIA
URZĄD GMINY W DĄBROWIE
ul. Kasztanowa 16/8, 88-306 Dąbrowa, REGON: 000531513

B. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
6. Typ podmiotu składającego wniosek
❒osoba fizyczna
❒osoba prawna
7.

Nazwisko/ Nazwa podmiotu pełna

9.

Kraj

❒jednostka osobowa nieposiadająca osobowości prawnej
8. Imię/Imiona

12. Ulica

10. Miejscowość

11. Kod pocztowy

13. Nr domu

14. Nr lokalu

15. Nr telefonu

16. e-mail

B.2. DANE PEŁNOMOCNIKA
17. Imię i nazwisko:

18. Adres zamieszkania:

C. OSOBY, ZGŁOSZONE DO WSPÓLNEGO ZAMIESZKANIA – PROWADZĄCE WSPÓLNE
GOSPODARSTWO DOMOWE
L.p.

Imię

Nazwisko

Rok urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
z wnioskodawcą

Miejsce pracy - nauki

DOCHODY RAZEM

19.

Z CZEGO, PO PRZELICZENIU NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PRZYPADA MIESIĘCZNIE

20.

Łączny dochód
z ostatnich trzech miesięcy
kalendarzowych

zł

zł

D. PODPIS WNIOSKODAWCY
21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

d

d

-

m

m

22. Podpis wnioskodawcy / osoby reprezentującej

-

r

r

r

r

E. ZAŁĄCZNIKI
URZĄD GMINY W DĄBROWIE, ul. Kasztanowa, 16, 88-306, Dąbrowa, NIP: 557 128 94 79, REGON: 000531513,tel. 52 31 53 215
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1. Załącznik nr 1 - W przypadku lokali położonych w osiedlach wiejskich w trakcie postępowania wymagana będzie opinia
właściwego Zarządu Osiedla. Dołączenie wymaganej opinii przyśpieszy tok postępowania.
2. Załącznik nr 2 - W sprawie odstąpienia od egzekwowania należności z tytułu opłat za lokal użytkowy najemca powinien
udokumentować wysokość dochodów w swoim gospodarstwie domowym, za okres ostatnich 3–ch miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku.

F. DODATKOWE INFORMACJE

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się
świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia
się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o
zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo
zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.
2019 poz. 2133)).

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w celu możliwości wykonywania czynności i zadań
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w Urzędzie Gminy w Dąbrowie (REGON: 000531513) z siedzibą przy ul.
Kasztanowej 16/8, 88-306 Dąbrowa jest Wójt Gminy Dąbrowa. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdą Państwo w siedzibie Administratora oraz na stronie bip.ug-dabrowa.pl w karcie sprawy dotyczącej danego formularza.
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